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Oude IJsselstreek is een plattelandsgemeente met bijna 40.000 inwoners en is in 2005 ontstaan door 

een fusie tussen de gemeenten Wisch en Gendringen. De gemeente ligt aan de grens met Duitsland in 

de regio Achterhoek. De diversiteit van deze gemeente is overal terug te vinden bij haar inwoners, de 

ondernemers, in het bestuur en de ambtelijke organisatie. Maar ook in het landschap en bij de 

industrie. In verband met het opstarten van een “slapende” lokale rekenkamer zijn wij op zoek naar 

een:  

 

Voorzitter van de rekenkamercommissie 
 

De voorzitter vormt samen met vier vertegenwoordigers uit de gemeenteraad (twee leden van de 

oppositie en twee leden van de coalitie) de rekenkamercommissie.  

 

De werkzaamheden van de commissie 

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De voorzitter en 

leden zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Zij doen onderzoek naar 

de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer en van 

instellingen waarvan activiteiten (deels) door de gemeente worden bekostigd. Op die manier levert de 

rekenkamercommissie een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Oude 

IJsselstreek. 

De commissie heeft de volgende taken: 

- Het formuleren van een onderzoeksopdracht; 

- Het uitvoeren, begeleiden en sturen van de onderzoeksopdracht (mogelijk uitgevoerd door 
een extern onderzoeksbureau);  

- Het vastleggen van de resultaten van het onderzoek in een onderzoeksrapport;  

- Het presenteren van de resultaten aan de raad van de gemeente Oude IJsselstreek. 

 

Takenpakket en competenties voorzitter  

De voorzitter van de rekenkamer draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de 

rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de onderzoeksopdracht en de 

werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter completeert de 

samenstelling van de rekenkamer qua kennis en competenties met een sterk onafhankelijk profiel. De 

voorzitter is bovenal een inspirerende persoonlijkheid en in staat om onderzoeksresultaten te vertalen 

naar een politiek-bestuurlijke boodschap. 

 

Daarnaast worden van de voorzitter de volgende competenties verwacht: 

 academisch werk- en denkniveau; 

 gevoel voor en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces; 

 kennis van financieel-economische en financieel-juridische vraagstukken (denk aan begroten 

en verantwoorden, financiële positie / balans, investeringsbesluitvorming, treasury, 

grondexploitatie, etc.) is een pré;  

 ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek; 
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 creatief in het vinden van manieren om de gemeenteraad te ondersteunen: in staat zijn een 

verbindende rol te spelen tussen behoeften en wensen van de raad en de inzet van de 

rekenkamercommissie; 

 oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende verhoudingen tussen politiek 

en samenleving; 

 je kunt onderzoeksmethoden en gegevens afwegen en interpreteren om tot realistische, 

objectieve en onafhankelijke beoordelingen te komen; 

 een onafhankelijke, integere en positief-kritische instelling; 

 je bent helder en duidelijk in het mondeling en schriftelijk formuleren van aanbevelingen ter 

verbetering daarvan; 

 affiniteit met de gemeente Oude IJsselstreek. 

In verband met de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie mag de voorzitter geen andere 

functies bekleden die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door 

de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staan (zie voor onverenigbare functies art. 13 

gemeentewet).   

Vergoeding 

De vergoeding voor de werkzaamheden bedraagt €300,- per maand (exclusief reiskosten). De 

verwachte tijdsinvestering bedraagt één dagdeel in de week. De rekenkamercommissie wordt 

ondersteund door de griffie van Oude IJsselstreek. 

 

Benoeming 

De voorzitter van de rekenkamer wordt benoemd door de gemeenteraad. Deze benoeming is voor 

een periode tot het einde van de huidige raadsperiode (maart 2022) met de mogelijkheid tot 

herbenoeming voor nog een raadsperiode van 4 jaar. 

 

Meer informatie? 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de auditcommissie, de heer 

Jan Spronk. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer (06) 51301002. 

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met Marco Looman, 

raadsgriffier, bereikbaar onder telefoonnummer (0315) 292292. 

De verordening op de Lokale Rekenkamer 2019, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2019, is 

hier te vinden.  

 

Solliciteren? 

Graag ontvangen we uw motivatiebrief met CV vóór 7 december 2019 tegemoet via 

rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl of via www.werkeningelderland.nl  

De gesprekken vinden plaatst in de maand januari 2020. Het inwinnen van referenties maakt deel uit 

van de procedure, uitsluitend ten aanzien van de finale kandidaat. Een assessment kan deel uitmaken 

van de procedure. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oude%20IJsselstreek/CVDR625780/CVDR625780_1.html
mailto:rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl
http://www.werkeningelderland.nl/

